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Arvoisat Kamsilaiset

Ensimmäinen  vuoteni  KAMS:n  puheenjohtajana  on  takanapäin.  On  aika
katsoa  hieman  mennyttä  vuotta  ja  suunnata  sitten  katse  tulevaisuuteen.
Vuosi 2022 oli KAMS:n ampujille menestyksekäs. Tarkkoja lukuja ei ole, mutta
ratapuheista  päätellen  SM-mitaleita  ampujamme  saavuttivat  pitkälti  toista
kymmentä. Samoin menestystä tuli aluemestaruuskisoista ja lukuisista muista
kisoista  eri  lajeissa.  Menestyksen  takana  on  tiivis  harjoittelu  ja  se  näkyy
ratojen  käytössä.  Ammuttujen  laukausten  määrä  on  noussut  n.  21  %  ja
kävijöiden määrä n. 19 %. Savohousen ilma-aseradan käyttö on lisääntynyt
huimasti  n.  86  %.  Myös  rauhaton maailmantilanne  lienee  näkyvillä  noissa
luvuissa sekä ylipäätään ampumaharrastuksen lisääntymisessä. Uusia jäseniä
tuli  seuraamme  tasaisesti  koko  vuoden  ajan.  Tervetuloa  Kamsilaiseksi.
Jäsenistö  on  myös  harventunut.  Kymmeniä  vuosia  KAMS:ssa  ampunut,
kouluttanut ja puheenjohtajanakin vaikuttanut Heikki Pääkkönen nukkui pois
tammikuussa 2023. Heikin muistoa kunnioittaen on suunnitteilla, että KAMS
muistaa Heikkiä jossain kesän ampumakilpailussa. 

Ampumaratatilanne  on  puhuttanut  ampujia  ympäri  Suomea  ja  niin  myös
Pohjois-Savossa. Viime vuosina ratoja on suljettu harmillisen paljon. Heinjoen
ampumakeskukseen kävi kesällä tutustumassa pariinkin otteeseen muutamia
kansanedustajia ja heidän mukanaan paikallisia päättäjiä,  virkamiehiä sekä
seura- ja yhdistysaktiiveja. Voin sanoa, että Heinjoen rata-alue yllätti  siellä
ensi  kertaa  vierailleet  erinomaisen  positiivisesti.  KAMS:n  ja  Kuopion
kaupungin yhteistyö sai kävijöiltä vuolaasti kiitoksia. Yhteistyössä kaupungin
kanssa  haulikkoratojen,  3oo  metrin  kivääriradan  ja  toiminnalliseen
ammuntaan sopivien monttujen rakennussuunnitelmat ovatkin edenneet viime
syksyn  aikana  myönteiseen  suuntaan.  Suunnitelmat  tarkentuvat
lähitulevaisuudessa  ja  toivottavasti  konkretisoituvat  mahdollisimman  pian.
Sisäammuntaradat  ovat  entisellään.  Sawohousen  ilma-aserata  on  KAMS:n
hallinnoima ja Kuopion kaupungin Maaninka Shooting Centerin ilma-ase- ja
ruutirataa  hallinnoi  MaMas.  Molemmilla  sisäradoilla  on  useita  ohjattuja
ampumailtoja viikoittain. Kun puhutaan ampumaradoista, monien odotukset
kohdistuvat  Heinjoella  rakenteilla  olevaan  50  metrin  rata-alueeseen.
Uskaltaisin  toivoa,  että  viiskymppinen  valmistuu  ensi  kesänä  ja  jopa
alkukesästä.  Radalle  on  ollut  runsaasti  kysyntää  sekä  harjoitus-  että
kilpailukäyttöä ajatellen.

3



Seuramme on ottanut pieniä askeleita myös kansainvälistymisessä. KAMS:n
ampujia on osallistunut kansainväliseen kotiratakilpailuun ja kilpaillut paikan
päälläkin eri maissa. Kansainvälistymistä edistää myös se, että seuraamme on
liittynyt  erilaisista  kieli-  ja  kulttuuritaustoista  tulleita  uusia  ampujia.
Koulutusjaoston  toimesta  myös  nuorisotoiminta  ja  naisten  aktivoiminen
ammunnan pariin on edennyt sopivilla askeleilla. Iso uudistus on myös uuden
Toiminnallisen ammunnan jaoston perustaminen. Jaosto esittäytyy tarkemmin
tässä tiedotteessa.

Kokonaisuudessaan  ampumaseuramme  on  puhaltanut  yhteen  hiileen  ja
toiminut erinomaisesti.  Parhaat kiitokset ampujille,  seura-aktiiveille,  kisojen
järjestäjille,  talkoolaisille  ja  koko  KAMS:n  harrastajajoukkueelle.  Toivotan
kaikille hyviä harrastusfiiliksiä ja niiden myötä onnistumisia ampumaurheilun
parissa kuluvan vuoden koitoksissa.

Risto Kilpeläinen

Puheenjohtaja
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Hallituksen kokoonpano 2023

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja, koulutusosasto
Risto Kilpeläinen Kimmo Rytkönen
� 040 5895879 � 040 7600231
✉ puheenjohtaja@kams.f ✉ koulutusjaosto@kams.f

Kiväärijaosto Pistoolijaosto
Tomi Taattola Mika Welling
� 0445852638 � 040 5753149 
✉ kivaarijaosto@kams.f ✉ pistoolijaosto@kams.f

Haulikkojaosto Riistamaalijaosto
Petri Pietikäinen Keijo Aalto
� 040 7284350 � 050 4028 557 
✉ haulikkojaosto@kams.f ✉ riistamaalijaosto@kams.f

Toiminnallisen ammunnan jaosto Talous- ja tiedostusosasto
Ari Venäläinen Timo Lassila
� 040 8330758 � 050 4333834
✉ toiminnallinenammunta@kams.f ✉ talousjaosto@kams.f

Huolto-osasto, avain- ja rata-asiat
Pertti Kunranta
� 0400 672555
✉ huoltojaosto@kams.f

Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry
y-tunnus 1756502-4
www.kams.f

Yhteystiedot:
✉ jasenasiat@kams.fi
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Maksut

Jäsenmaksu
• Aikuiset 85 €/vuosi (100 € SML + SAL)
• Alle 20-vuotiaat: 30 €/vuosi

Liittymismaksu
• Aikuiset: 100 €
• Alle 20-vuotiaat: 25 €

Kannattajajäsenmaksu
• Henkilöjäsenet: 85 €
• Yhteisöt: 50 €

Ainaisjäsenmaksu
• Aikuiset: 20-kertainen jäsenmaksu
• Alle 20-vuotiaat: 30 euroa niin monelta vuodelta kunnes täyttää 20 ja 

loput jäljellä olevista vuosista 85€, tai 100€ kuuluessa molempiin 
lajiliittoihin

Taulumaksut
• Elektronisten taulujen käyttömaksu 15 € / jäsen / kausi (1.1.-31.12.)

• Koskee kaikkia elektronisia taululaitteita (ulko- ja sisäradat)
• Elektronisten Sius-laitteiden taustapahvien maksu 0,50 € / kpl
• Pahvisten nauhataulujen maksu 0,10 € / taulu

Seuran tilinumero  FI35 5600 0540 0147 87 

Viitenumerot
• 8604 Pistoolijaosto 
• 8701 Kiväärijaosto 
• 8808 Riistamaalijaosto kilp. osanottomaksut 
• 8905 Koulutusosasto
• 8882 Elektronisten taulujen käyttöoikeusmaksu
• 8895 Elektronisten etupahvit/taulumaksut

Radoilla  kilpailtaessa  ampujalla  on  oltava  voimassa  oleva  lisenssi  tai
metsästyskortti. 
Seuraan  kuulumattomilta  peritään  ratojen  käyttömaksu  10  €  /  kerta
(koululaiset 3 € / kerta). Yritykset ja ryhmät sovitaan erikseen. 
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Kilpailutulojen tilittäminen 

Kukin jaosto käyttää edellisen sivun mukaista viitettä maksaessaan tilityksen
seuran  tilille  FI35  5600  0540  0147  87  ja  tekee  erillisen  selvityksen
kilpailutuloista  (kilpailijoiden  määrä  x  osallistumismaksu,  taulutulot,
mahdolliset  kanttiinitulot,  päivämäärä  ja  tilittäjä).  Tositeaineisto  on
toimitettava  sihteerille.  Kuluja  ei  vähennetä  tuloista,  vaan  kuitit  liitetään
tilitykseen. Rahastonhoitaja maksaa ne sitten annetulle tilille. 
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Seuran yleiset kokoukset 2023

Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry 

VUOSIKOKOUSKUTSU

Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään 25.4.2023 klo 18.00 Heinjoen ampumaradan 

huoltorakennuksella (Savitie 112).

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9. kohdassa mainitut asiat. 

Tervetuloa!
Hallitus 

Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry 

SYYSKOKOUSKUTSU

Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään 7.11.2023 klo 18.00 Heinjoen ampumaradan 

huoltorakennuksella (Savitie 112).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa!
Hallitus
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Ampumaradat

Sisäradat
• Hotelli SawoHousen yhteydessä sijaitseva sisärata ilma-aseille

◦ Ilma-aserata: Tarhakuja 1, 70780 Kuopio
Hotelli SawoHouse: www.sawohouse.fi

Ulkoradat
• Heinjoen rata pistooli- ja riistamaaliammuntaa varten

(pienoiskiväärirata valmistuu vuonna 2023, ja haulikkoradat 
myöhemmin)

 
Seuralla ei ole metsästysmaita.

Ratojen käyttövuorot 

Sisärata ilma-aseille

Radalla on käytössä 1-3 liikkuvan maalin rataa. Muut paikat (8-10 kpl) ovat
kiväärin ja pistoolin käytössä. Poikkeuksena tiistaisin klo 16–22 riistamaalilla
on oikeus käyttää tarvitsemansa määrä ratoja. Keskiviikkoisin ja torstaisin klo
16–22  koko  rata  on  varattu  kiväärin  ja  pistoolin  käyttöön.  Kilpailuista  ja
muista  tilaisuuksista  sisäradalla  tiedotetaan  seuran  nettisivuilla
(www.kams.fi).

Heinjoen ampumaradat

Ks. ajantasainen ratavuorokalenteri www.kams.fi-sivustolta.

Huom! Ampumarata-alueen portti on auki ma - pe klo 7.00 - 16.00. Muuna
aikana portin ollessa suljettuna alueelle pääsy vain luvan saaneilla puhelimella
044  7185198.   Ongelmatapauksissa  ota  yhteyttä  omaan  ampuma-  tai
metsästysseuraasi.

Ratojen sijoituspaikkaluvan mukaiset käyttöajat Ma – pe 8 – 21
La 9 – 18
Su 12 – 18
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Ratasäännöt

Sisärata (ilma-aseet)

• Luoti max 4,5 mm
• Lähtönopeus max 200 m/s

Heinjoki (pistooli)

• Pistooli .22lr – 9mm (vain vaipattomat lyijyluodit sallittu)
• Revolveri .22lr - .38 spesial (vain vaipattomat lyijyluodit sallittu)

Heinjoki (villikarju ja pienoishirvi)

• Pienoiskivääri .22 lr

Kaikilla radoilla

• Muistathan merkitä käyntisi aina vieraskirjaan käyttökertojen tilastointia
varten kaikilla ampumaradoilla.

• Määräysten rikkojille radan käyttökielto. Kaikki rikkeet ilmoitetaan 
poliisille.

Heinjoen ampumaradoilla

• Ennen ampumista varmista, että tuloportin varoitusmerkki on nostettu 
ylös. 

• Rata-aluella liikkuessa aseen lukko on pidettävä aina avattuna.
• Aseen lukon saa sulkea vain ampumasuorituksessa ampumakatoksessa. 
• Noudata aina suurta varovaisuutta. Älä missään vaiheessa suuntaa 

aseen piippua toista kohti. Jos huomaat turvallisuusriskin, puutu siihen 
heti. 

• Aseella saa tähdätä vain siihen varatulla ampumapaikalla. 
• Ampuminen on sallittu vain ampumakatosten sisältä. 
• Ampuminen on luvallista vain pahvitauluun eikä minkäänlaiseen 

mahdollista kimpoamista aiheuttavaan materiaaliin esim. metalliin. 
• Taulut saa sijoittaa vain niihin varattuihin kehikoihin, ja luodin osuma-

alue ei saa ulottua kehikkoon asti. 
• Numeroidut kehikot on varattu vain kilpailu- ja harjoituskilpailukäyttöön.
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• Kehikoiden tms. rakennelmien pystyttäminen ja ampuminen 
ampumakatoksen ja näyttösuojan välimaastoon on ehdottomasti 
kielletty. 

• Haulikolla ampuminen on kielletty Heinjoen alueella (koskee myös 
täytteisiä patruunoita).

• Sarjatulen ampuminen on kielletty.
• Ammunnan jälkeen hylsyt  ja roskat on kerättävä niille varattuihin 

astioihin. 
• Ammutut laukaisumäärät ja ampujien lukumäärä on aina merkittävä 

ratavihkoon. 
• Viimeinen radalta poistuja vastaa, että luukut ja ovet on suljettu sekä 

varoitusmerkki laskettu alas, ja lukitsee portin. 
• Rikkinäisistä laitteista ja ilkivallasta on ilmoitettava rata- tai 

lajivastaavalle. 
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Pistoolijaosto

Mika Welling

Pitkään  jatkuneiden  rajoitusten  jälkeen  ampumaurheilutoiminta  on  jälleen
aktivoitunut mainiosti, mikä on näkynyt muun muassa jäsenmäärän kasvuna.
Lisäksi  kiinnostus  seuran  toimintaa  kohtaan  on  näkynyt  kasvaneina
tutustumistilaisuuksien ja tyky-päivien määrinä. Vuoden 2023 seuratoiminta
tuleekin muodostumaan monipuoliseksi ja tapahtumarikkaaksi.

Talvikausi on jälleen alkanut SAL Pistoolijaoksen sarjakilpailulla, johon seura
osallistuu  neljällä  joukkueella.  Ilma-aseiden  seuranmestaruuskisat  tullaan
ampumaan  edellisvuosien  tapaan  viikkokisojen  yhteydessä.  Helmikuussa
ammutaan Pohjois-Savon reservipiirin ilma-aseiden piirimestaruuskisat seuran
ilma-aseradalla  ja  pistoolilajien  piirinmestaruudet  ratkaistaan  Maaningan
urheilutalon  sisäradalla.  Kilpailuista  tiedotetaan  seuran  ja  reservipiirin
nettisivuilla.

Heinjoen  25  metrin  pistooliradalla  ammutaan  kevätkisat  kesäkuussa  ja
aluemestaruuskilpailut  syyskuussa.  Viikkokisat  ammutaan touko-syyskuussa
tuttuun tapaan keskiviikkoisin. Viime kesänä aloitettua 25 m puulaaki-cupia
jatketaan  tänäkin  vuonna  ja  mukaan  toivotaan  mahdollisimman  paljon
pohjoisavolaisia ampumaseuroja ja yhdistyksiä (kolme ampujaa/joukkue).

Pienoiskivääriradan valmistuessa harrastamismahdollisuuksiin Heinjoella tulee
kokonaan  uusi  laji  eli  50  metrin  vapaapistooli.  Tätä  lajia  harrastaa
seurassamme useita kokeneita kilpailijoita ja tavoitteena on saada tähänkin
lajiin  mahdollisimman  paljon  uusia  harrastajia.  Ensimmäinen
vapaapistoolikilpailu pyritään järjestämään heti alkukesästä.

Pyrimme saamaan seuraan lisää pistooliampujia, joko uusia aloittelijoita tai jo
joskus  pistooliammuntaa  harrastaneita.  Uudet  kiinnostuneet  voivat  tulla
tutustumaan  Tarhakujan  ilma-  aseradalle  ohjattuun  kokeiluun  ottamalla
yhteyttä pistooli- ja koulutusjaoksen vetäjiin tai  seuran valvotuilla vuoroilla
erityisesti  maanantai-  ja  keskiviikkoiltaisin.  Myös  Maaningan  urheilutalon
radalla  annetaan  ampumaurheiluun  opastusta.  Keväällä  ja  syksyllä
järjestetään edellisvuoden tapaan ilma-aseiden intensiivikurssi  aloittelijoille.
Kurssista ilmoitetaan KAMSin kotisivuilla.
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Pistoolijaoksen  kuulumisia  varten  on  perustettu  Whatsapp-ryhmä,  johon
pääsee  liittymään  KAMSin  aktiivinen  pistooliampujajäsen  ilmoittamalla
jaoksen vetäjälle Mikalle.

Terveyttä, vakaata kättä ja menestystä vuodelle 2023!
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Toiminnallisen ammunnan esittely

Toiminnallisella  ammunnalla  tarkoitetaan  ResUl:n  sovellettua
reserviläisammuntaa ja SAL:n puolella ovat vastaavasti Practical sekä IDPA.
Kaikille  lajeille  on  yleistä  suorituksen  kellottaminen  ja  osumapisteiden
laskeminen. Koska lajeihin kuuluu ladattu ase ja liike, on toiminnan oltava
hyvin harjoiteltua ja johdettua. ResUl kertoo lajissa olevan nykyään noin 10
000  harrastajaa  ja  määrän  lisääntyvän  noin  tuhannen  harrastajan
vuosivauhdilla.

Uuden jaoston tavoite on lisätä harjoittelua harrastajille ja tuoda lajeja tutuksi
muiden lajien harrastajille, lisäksi ammuntaan liittyvää koulutusta.

Tervetuloa tutustumaan lajiin, ratakalenterista näet harjoitusvuorot.
Kiväärivuoro perjantaisin klo 17-19 ja pistooli Maanantaisin klo 17-19

Toiminnallisen ammunnan jaosto Ari Venäläinen
toiminnallinenammunta  @  kams.fi   p. 0408330758
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Ammunnan ohjattu harjoittelu ja 
koulutustoiminta
Kuten varmaan olette lukeneet SALin sivuilta, miten
seura-, valmennus- ja koulutustoimintaa ollaan
kehittämässä ja sitä kautta tarjoamassa seuroille
laadukasta materiaalia ja tietotaitoa toteuttaa
ohjaus-/valmennus- ja koulutustoimintaa. Pyrimme
hyödyntämään tätä omassa toiminnassamme myös,
tarjoamalla uusille ja kokeneemmille ammunnan
harrastajille/kilpailijoille ohjattua toimintaa ja
hyödyntämään valmennuskouluttautumisen kautta saatuja oppeja 
seurassamme, ja miksei yli seurarajojen.

Olemme  pystyneet  toteuttamaan  säännöllistä  ohjattua  toimintaa  ilma-
aseradallamme, ja seuraavaksi viime kesän kokeilujakson pohjalta saatujen
kokemusten  perusteella,  tulemme  jatkamaan  ohjattua  toimintaa  myös
pienoiskivääriammunnan  parissa.  Perinteisesti  olemme  toteuttaneet  ilma-
asekursseja,  ja  suunnitelmissa  on  järjestää  jatkossakin  sellaisia  kevään ja
syksyn  aikana,  jonka  jälkeen  on  helppo  siirtyä  ohjattuihin  vuoroihin  tai
harrastamaan  itsenäisesti  ilma-aseradalla.  Viikottaiset  kokoontumiset
iltaharjoituksissa  ovat  koonneet  mukavasti  porukkaa  kasaan,  joskus
ruuhkaksikin  asti  (päiväaikaan  ilma-aseradalla  ei  ole  vielä  ruuhkia  ollut!)
yhteisen,  mielenkiintoisen  ja  aina  haastavan  harrastuksen  pariin.  Näissä
viikottaisissa  tapahtumissa  on  mahdollisuus  jakaa  valmennuksellista  ja
syvällisempää lajitaitoa, uusia elämyksiä, onnistumisen kokemuksia kilpailun
omaisissa tilanteissa, mitkä muun muassa saattavat siivittää lajin harrastajaa
hyvinkin pitkälle lajin parissa.

Ampumaurheilu  on  tarkoitettu  kaiken  ikäisille  ja  se  on  tarjonnut  monelle
monipuolisen ja elämänmittaisen harrastuksen. Jos laji kiinnostaa, ja vaikka ei
ole  tuttu  entuudestaan,  niin  ota  rohkeasti  vaan  yhteyttä,  niin  sovitaan
tutustumiskäynnistä  ilma-aseradallamme.  Tai,  jos  haluat  ohjaustoimintaan
mukaan, niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen, tapaamisiin!

Terveisin Kimmo Rytkönen
(SAL VOK1 ja VOK2 -koulutuksen suorittanut)
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Riistamaalijaokselta

Arvoisat  KAMS  jäsenet.  Kulunut  vuosi  2022  päättyi  taas  loisteliaissa
merkeissä. Mestareita sekä SAL- ja SML-mitalisteja leivottiin piirikunnallisissa,
alueen  koitoksissa.  Onnea  heille  ja  kisoihin  osallistuneille  kaikille
tasapuolisesti.

Tulevana vuonna 2023 tulemme taas järjestämään useita kilpailuja sisäradalla
(Maaninka Shooting Center)  ja  ulkoradoilla  Heinjoella  Savitiellä.  Harjoittelu
onnistuu Tarhakujalla ilma-asein. Kilpailuja on monella tasolla seuran omia,
paikallisia,  piirikunnallisia,  alueellisia  ja  valtakunnallisia  SM-tason koitoksia.
Aktiivinen  toiminta  vaatii  aktiivisten  jäsenten  läsnäoloa  ja  vähemmän
aktiivistenkin  saapumista  paikalle  vaikka  katsojaksi.  Kaikissa  KAMS:n
riistamaalijaoksen  järjestämissä  kisoissa  on  järjestetty  kahvio,  ja  tätä
perinnettä  tullaan  jatkossakin  pitämään  yllä.  Joten  jos  mikään  muu  ei
kilpailutoiminnassa kiinnosta, poiketkaa silti kohtuuhintaisille pullakahveille.

Valitettavaa että pitää muistuttaa yhdestä tärkeästä asiasta! Radalla käyntien
seurantaan on käytössä omavalvonta, ruutuvihko löytyy kohdistuspaikalta ja
kaikilta radoilta. Käynti kannattaa merkitä ylös omalla nimellä. Kisan aikana
merkinnän tekee osallistujille yhteisvastuuloisesti  kisan organisaatio. Jos et
ole kisaaja ja käyt kohdistamassa aseen, niin erillinen merkintä pitää kirjata
(oma nimi ja ammuttu laukausmäärä).  Omavalvontaseuranta on perustana
kaupungin avustuksiin ja rata-aluevalvonnan onnistumisen osoittamiseen.

Tervetuloa kisoihin,

Keijo Aalto

Riistamaalijaos
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Hirvenjuoksun ja -hiihdon toimintaohjelma 
2023

Jäsentenväliset  cup-  ja  avoimet  harjoituskilpailut  Heinjoella  tiistaisin  klo
17.30.

Pvm Kilpailu Valvoja

HIIHDOT

5.3. KuRhy Arto Huttunen, Ari Turkia

12.3. KAMS mestaruus Matti Kröger, Ville Laakkonen

Asetta ei kuljeteta mukana, Kilpailut alkavat klo 12.00.

17.-19.3. SM-kilpailut VAALA

JUOKSUT 

25.4. Harjoitus Tauno Karhatsu

2.5. Harjoitus Mika Toivanen

9.5. Cup 1/4 Seppo Turunen

16.5. Harjoitus Veikko Savolainen

23.5. Harjoitus Arto Huttunen

30.5. Cup 2/4 Reino Kämäräinen

6.6. Harjoitus Kalervo Jänkälä

11.6. Avoin Matti Kröger, Ari Turkia

13.6. Cup 3/4 Esa Savolainen

20.6. Harjoitus Heikki Oksman

27.6. Harjoitus Markku Räty

4.7. Cup 4/4 Tuula Räty

11.7. Harjoitus Raija Oksman

18.7. Harjoitus Eila Rissanen

25.7. Harjoitus Janne Tuovinen

1.8. KAMS mestaruus Matti Kröger, Ville Laakkonen

4.-6.8. SM-kilpailut NIVALA

8.8. KuRhy Ari Turkia, Arto Huttunen

3.9. Avoin Matti Kröger, Tauno Karhatsu

Syksyn harjoitukset jatkuvat tiistaisin lokakuulle, kunnes pimeä estää ne.

Cup-kilpailun kaksi parasta tulosta huomioidaan, ja kaikki vähintään kaksi 
kilpailua käyneet palkitaan.

Kilpailumaksut cup- ja mestaruuskilpailuissa sekä Rhy-kilpailuissa 10 euroa, 
nuoret 5 euroa / Rhy 10 euroa, nuoret 5 euroa.
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Valvoja määrää tarvittavat  toimitsijat  ja vastaa tarvikkeiden palautuksesta,
kirjaa  laukaisumäärät  ratavihkoon sekä  lukitsee  paikat.  Vuorollaan  estynyt
valvoja värvää korvaajan.

Tiedustelut Matti Kröger, puh. 050 5415782
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Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry
Petronlahdentie 19
72100 Karttula

JÄSENHAKEMUSLOMAKE

HAEN SEURANNE JÄSENYYTTÄ

Nimi: _____________________________________________________________________

Henkilötunnus: __________________________ 

Lähiosoite: ________________________________________________________________

Postinumero: __________________________ Postitoimipaikka: ____________________

Puhelin: _______________________________

Ampumalajit joista olen kiinnostunut:

Kivääri __ (Pienoiskivääri, Ilmakivääri)

Riistamaali __ (Olympiakivääri, Ilmahirvi, Ilmaluodikko, Luodikko, Hirvi)

Pistooli __ (Isopistooli, Pienoispistooli, Olympiapistooli, Ilmapistooli)

Haulikko __ (Trap, Skeet)

Toiminnallinen ammunta __

Perustelut miksi haluan harrastaa ko. lajia: _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Minulle tulee Urheiluampuja-lehti __ Minulle tulee JAHTI-lehti __

Haluan kuulua Suomen Ampumaurheiluliittoon __ ja/tai Suomen Metsästäjäliittoon __

Päiväys ja paikka: _____________________________________________

Allekirjoitus:  _________________________________________________

Nimen selvennys: _____________________________________________

Suosittelijat (kaksi seuran hallituksen tuntemaa henkilöä):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Hakijan ollessa alle 18-vuotias, vanhemman tai huoltajan allekirjoitus:

Päiväys ja paikka: _____________________________________________

Allekirjoitus:  _________________________________________________

Nimenselvennys:  _____________________________________________

Hakija on hyväksytty Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry:n jäseneksi

Päiväys: ____________________ Puheenjohtaja: ____________________________

Henkilötietoja käsitellään www.kams.f -sivustolla olevan tietosuojaselosteen mukaisesti.
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Kiitos kaikille tukijoillemme!

Suuri kiitos niille liikkeille ja yrityksille, jotka olette mainoksillanne mahdollistaneet
tämän lehden julkaisemisen ja samalla tukeneet urheilumuotoamme.

Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry




